
Nyhedsbrev DECEMBER 2016 fra Randers Freja Motion

Formanden skriver om Adventsløbet, der blev afviklet søndag d. 27. november på en dag med flot solskin. 

Vi i løbsudvalget har gjort vort bedste i forberedelsesfasen, således at alt burde klappe til løbernes fulde 

tilfredshed. Uden alle vore ca. 95 trofaste hjælpere (fra RFM, RFA og Atletikkens Venner) og 10 fra 

Politihjemmeværnet kunne et sådant løb ikke afvikles, og så med tidtagning af Sportstiming kunne intet gå 

galt. Flot klaret, da alt klappede til alles tilfredshed.

Hans Jørgensen skriver om sin deltagelse i Adventsløbet 2016, Halvmarathon. 

Så blev det tiden til adventsløbet, Halvmarathon - der er jo ikke rigtig andre distancer for en mand i min 

alder (74 år) !!! Læs videre om Hans' beretning på klubbens hjemmeside www.frejamotion.dk

Judith Jensen skriver om sin deltagelse i Adventsløbet 2016, 10 km.

Sjovt nok fik jeg lidt flere kræfter og blev lidt mildere i sindet, da jeg nåede Sct. Clements Kirke.....

Læs videre om Judiths løb på klubbens hjemmeside www.frejamotion.dk

Jette Amtkjær Nielsen skriver om deltagelse i Sun Moone Lake Marathon. Sun Moone Lake Marathon 

november 2016 i Taiwan blev med sine 1.000 højdemeter det hårdeste maratonløb, jeg har 

gennemført...Læs videre om Jettes Marathon på klubbens hjemmeside www.frejamotion.dk

Grethe Hauge Rasmussen deltog i Førstehjælpskursus. Jeg synes at det var meget lærerrigt, og hvis uheldet

er ude,......Læs videre om kurset på klubbens hjemmeside www.frejamotion.dk

Maren-Lis skriver om deltagelse i årets klubfest, den 5. november. Det var en fest for klubbens med-

lemmer – unge som gamle. Festudvalget havde sørget for god mad, underholdning og mulighed for en 

svingom. En fest der bestemt kan anbefales! Knud uddelte årets jubilæumspokal til kasserer Elin Laursen for 

en stor indsats for klubben (der var omkring 27 nærmere begrundelser). Stort tillykke!

Julefrokosten for RFM medlemmer afholdes torsdag d. 15. december. Udvalget har allerede lavet opslag 

(med diverse detaljer om festen), der hænger på opslagstavlen sammen med tilmeldingsseddel. HUSK at din

tilmelding først er noteret, når du har betalt på klubbens konto.

Den 31 december løbes kl. 10.00 fra klubhuset. Mødetid er ændret til klokken 10.00 og vi løber en tur som 

traditionen foreskriver. Klokken 11.10 er det tid til hygge. For at kunne deltage i hyggen skal du medbringe 

flere godter (snolder, kager og drikkevarer), end du selv indtager. Vi hygger os med sagerne og fortæller 

løgnehistorier fra året og årene før. Dette er en delt vagt. Dette betyder, at vagten lukker op, og alle hjælper 

med den. Sidste mand lukker og slukker i klubhuset. 

Nytårsappel er jo normalt den første søndag i det nye år, men i 2017 bliver det først den 2. søndag, nemlig  

d. 8. januar 2017 kl. 10.00. Noter allerede nu datoen ind i din kalender.

Generalforsamling i Randers Freja Motion er fastsat til tirsdag d. 7. februar kl. 19.30. Dagsorden udsendes 

ultimo december/primo januar til alle medlemmer pr. mail. Noter datoen.

Hjælperkomsammen. Alle, der har gjort en indsats for klubben i 2015, vil blive inviteret til en lille 

komsammen søndag d. 26. februar 2017 kl. 12.00. Invitationen udsendes i god tid pr. mail. Skulle du på et 

tidspunkt ikke have modtaget en invitation, selvom du har ydet en indsats for klubben, er der sket en lille 

smutter, og derfor skal du bare sige det til Elin eller Knud, og du får da en invitation.

Aarhus Half Marathon d. 6. august 2017 er et EM løb for eliten, men der er også åbnet for ”motionister”, 

der får mulighed for deltagelse i et løb sammen med eliten. Prisen for deltagelse er 395 kr., men tilmelder 

du dig senest d. 31. januar 2017 og bruger koden FREJAMOTION får du 25 kr. i rabat og samtidig får klubben

25 kr. fra arrangøren. Du tilmelder dig på www.aarhushalf.dk. 

Månedens PV-er. Vi har nu fået en ny regering og de to kamphaner, Thuelsen Dahl og Anders Samuelsen, 

har fået forskelligt udbytte heraf. Anders Samuelsen har fået en ministerbil og Thuelsen Dahl må stadig køre 

på ”frihjul”.

Deadline for indlæg til næste nummer er den 29. december. Glædelig jul til alle, BV, den 1.12.2016.


